
 

 

 :الٌـشُ ٍیظُ خجش ○

ظخىان  :تشکیالت خًدگردان فلعطیه

وتاویاًَ ي گاوتس پیامذَای خطرواکی 

 برای مىطمٍ دارد

تـکیالت خَدگشداى فلؼغیي ثب صذٍس ثیبًیهِ  
بهیي ًتبًیبَّ ًخؼت ٍصیهش  ای ػخٌبى اخیش ثٌی

سطین صْیًَیؼتی ٍ ثٌی گهبًتض سیهیغ بهضة    
آثههی ػههدیذ دس خاههَف الهههبد دسُ اسدى ٍ  
ؿوبل دسیبی هشدُ ثِ اساضی اؿغبلی سا ههکَم 

دس ایي ثیبًیِ آههذُ اػهت: ایهي ػهخٌبى      کشد.
پیبهذّبی ثذی فلیِ سًٍهذ صهلو ٍ تَافاٌبههِ    

 ... دس ثیبى ّبی اهضب ؿذُ هیبى دٍ عشف داسد.
 2ص.  ‹‹‹ 

 

 :الوبًیتَسهابلِ  ◊

ريومایی معاملٍ لرن، شاوط وتاویاًَ را در 

 برد اوتخابات باال ومی

پبیگبُ خجشی آهشیکهبیی الوهبًیتَس ًَؿهت تاهَس     
ًٍبلذ تشاهپ دسثبسُ ایٌکِ ثهب سًٍوهبیی اص هقبهلهِ    د

تَاًذ  هبسع اػشاییل هی 2قشى تب قجل اص اًتخبثبت 
ثِ ثٌیبهیي ًتبًیبَّ ثشای پیشٍصی دس ایي اًتخبثبت 

 .کوک کٌذ، خالف ٍاقـ اهش اػت
ایتالف آثهی ٍ ػهدیذ دس بهبل ببضهش ثهِ اً هبم       

ّبی ههشهبًِ ثب دٍلت آهشیکب ثِ هٌؾَس ثهِ   سایضًی
تقَیق افتبدى افالم هقبهلِ قشى تب ثقذ اص اًتخبثبت 

 ... اکتدب کشدُ اػت دٍم هبسع
 6ص.  ‹‹‹
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الوللی دسخَاػت کشد  اص دیَاى کیدشی ثیيٍصاست خبسجِ تـکیالت خَدگشداى  الـشد االٍػظ: □

 .هقشفی کٌذّبی سطین صْیًَیؼتی سا ثِ فٌَاى اػلهِ اؿغبلگشی ٍ اثضاس تشٍسیؼتی  دادگبُ

ثب هَضـ گیشی فلیِ ًیشٍّبی هابٍهت ًوبیٌذُ آلوبى دس ػبصهبى هلل هتهذ  :جشٍصالن پؼت □

 .اص ػَی ایشاى ؿذ ؿٌبختي اػشاییلفلؼغیي خَاػتبس ثِ سػویت 

دسُ  ،اًتخبثهبت  دس صهَست پیهشٍصی دس  هتقْذ ؿذ یذ سییغ ایتالف آثی ػد "ثٌی گبًتغ": سیَبهق □

 .هلهق کٌذ اػشاییلسا ثِ اساضی  اسدى

 .خَاػتبس لغَ ههبصشُ غضُ ؿذ لػخٌگَی دثیشکل ػبصهبى هل: ؼغیي الیَمفل □ 

 

 

 

 
 .ػَسیِ الهبد جَالى ثِ اػشاییل سا فبقذ ٍجبّت قبًًَی ٍ ػیبػی داًؼت -1 

 .ػشداس ػلیوبًی ّوبٌّگ کٌٌذُ ههَسهابٍهت ثَد :اثَؿشیف -2

 .ّب جبى ثبختٌذ فلؼغیٌی ثِ ضشة گلَلِ صْیًَیؼت 3 -3

 . سا ثِ سػویت ثـٌبػذ "کـَس فلؼغیي"فشیابت: اسٍپب ٍؽیدِ داسد  -4

 .ؿبثبک: ثجبت تـکیالت خَدگشداى فلؼغیي ثِ ًدـ اػشاییل اػت -5

 .دس ثشاثش جٌبیبت صْیًَیؼتْب ػکَت ًکٌیذ : ججِْ خلق ثشای آصادی فلؼغیي -6

  .افتشاف ًؾبهیبى صْیًَیؼت ثِ خـًَت فبهذاًِ فلیِ کَدکبى فلؼغیٌی -7

 يیصٌ َای تصًیری

ارتش رشیم صُیًویعتی در * 

 کىذرزمایش برگسار می« حیفا»

 

َىیٍ در راض َیاتی بلىذپایٍ  *

 ذاز حماض يارد مالسی ش

 
 5ص.  ‹‹‹
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02/11/1398 :ٍیظُخجش   هٌجـ: لٌـشُا تبسیخ اًتـبس:   

 ظخىان وتاویاًَ ي گاوتس پیامذَای خطرواکی برای مىطمٍ دارد :تشکیالت خًدگردان فلعطیه

بهیي ًتبًیبَّ ًخؼت ٍصیش سطین صْیًَیؼتی ٍ ثٌی گبًتض سییغ بضة آثی ػدیذ تـکیالت خَدگشداى فلؼغیي ثب صذٍس ثیبًیِ ای ػخٌبى اخیش ثٌی
دس ایي ثیبًیِ آهذُ اػت: ایي ػخٌبى پیبههذّبی ثهذی فلیهِ     دس خاَف الهبد دسُ اسدى ٍ ؿوبل دسیبی هشدُ ثِ اساضی اؿغبلی سا ههکَم کشد.

کیالت خَدگشداى تاشیو ؿذُ اػت: ایي ػخٌبى پبیِ ّبی سًٍذ صهلو سا  دس ثیبًیِ تـ سًٍذ صلو ٍ تَافاٌبهِ ّبی اهضب ؿذُ هیبى دٍ عشف داسد.
 تْذیذ هی کٌذ ٍ ثبفث هیـَد هٌغاِ ٍاسد هشبلِ خغشًبکی اص دسگیشی ٍ ثی ثجبتی ؿَد.

 
01/11/1398  خجش ؿوبسُ: 1 هٌجـ: سػوی ػَسیِ ػبًبجشگضاسی خ تبسیخ اًتـبس: 

 ظًریٍ الحاق جًالن بٍ اظرائیل را فالذ يجاَت لاوًوی ي ظیاظی داوعت
ًوبیٌذُ داین ػَسیِ دس ػبصهبى هلل هتهذ تاوین آهشیکب ثشای ؿٌبػبیی ببکویت سطین صْیًَیؼتی ثش جَالى اؿغبلی سا یک بًجهِ   یثـبس ال قدش

ٍی اداهِ داد: ًبتَاًی ػبصهبى هلل دس یبفتي ساُ بل فبدالًِ ٍ جبهـ ثشای هؼهبلِ فلؼهغیي، فهذُ ای سا     .ٍ فبقذ ٍجبّت ػیبػی ٍ قبًًَی داًؼت
ًوبیٌهذُ دایهن ػهَسیِ دس     .تشغیت کشد کِ ثشای فشاس اص تقْذات قبًًَی تالؽ کٌٌذ ٍ ثِ دًجبل ػشًگًَی بابیق ٍ تذاٍم اؿهغبل اػهشاییل ثبؿهٌذ   

ؿٌگتي دس ثبسُ قذع اؿغبلی ٍ جَالى اؿغبلی ػَسیِ اقذاهی یک جبًجِ اػت کهِ تَاًهبیی ػیبػهی یهب     ػبصهبى هلل هتهذ اضبفِ کشد: اؽْبسات ٍا
 .قبًًَی ثشای تاوین گیشی دسثبسُ ػشصهیي ّبیی کِ ثخـی اص جوَْسی فشثی ػَسیِ ٍ فلؼغیي اؿغبلی ّؼتٌذ، ًذاسًذ

01/11/1398  خجش ؿوبسُ: 2 هٌجـ: هْشجشگضاسی خ تبسیخ اًتـبس: 

 ظردار ظلیماوی َماَىگ کىىذٌ محًرممايمت بًد :ابًشریف
ی ٍ اػهتاالل اػهت ٍ ؿهْیذ بهبس قبػهن ػهلیوبًی       ًوبیٌذُ جٌجؾ جْبد اػالهی فلؼغیي گدت: ّذف هب هؼلوبًبى ثقٌَاى ههَس هابٍهت، آصاد

ٍ ّیچ ٍقت ًوی خَاػت ثِ هلت ّبی دیگش ت بٍص کٌذ ٍ ایي ّذف سا هب ًیض دس ههَس هابٍهت دًجبل هی کٌهین ٍ   ّوبٌّگ کٌٌذُ ایي ههَس ثَد
 .ثب کؼبًی هی جٌگین کِ هی خَاٌّذ هب سا خَاس ٍ رلیل کٌٌذ
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02/11/1398  خجش ؿوبسُ: 3 هٌجـ: الیَم فلؼغیي تبسیخ اًتـبس: 

 َا جان باختىذ فلعطیىی بٍ ضرب گلًلٍ صُیًویعت ۳
ایي ػِ فلؼغیٌی ثِ ادفبی ایي کِ  .ًؾبهیبى سطین صْیًَیؼتی ثبهذاد چْبسؿٌجِ ػِ جَاى فلؼغیٌی سا ثِ ضشة گلَلِ دس هشص غضُ ؿْیذ کشدًذ

ػقی داؿتٌذ ثب فجَس اص هَاًهـ   لؼغیٌیفای هذفی ؿذ: ػِ  استؾ سطین صْیًَیؼتی دس ثیبًیِ .قاذ ٍسٍد ثِ اساضی اؿغبلی سا داؿتٌذ، ؿْیذ ؿذًذ
سطین صْیًَیؼتی ًیض هذفی ؿذ کِ ػِ جَاى اص هشص غضُ ٍ  13ؿجکِ  .سا ّذف قشاس دٌّذدس جٌَة غضُ، ٍاسد اػشاییل ؿًَذ ٍ ًیشٍّبی اػشاییلی 

فلؼغیٌی ثِ دػت ًؾبهیبى سطیهن   149  ثِ گدتِ هٌبثـ فلؼغیٌی، دس ػبل گزؿتِ هیالدی ،  .هتشی سػیذًذ 400اػشاییل فجَس کشدًذ ٍ ثِ فبصلِ 
 .صْیًَیؼتی ؿْیذ ؿذًذ

01/11/1398  خجش ؿوبسُ: 4 هٌجـ: بسدیيگ تبسیخ اًتـبس: 

 را بٍ رظمیت بشىاظذ "کشًر فلعطیه"عریمات: اريپا يظیفٍ دارد 
تَاًذ سًٍذ صلو فلؼغیي سا بدؼ کٌذ. ثِ سػویت ؿٌبختي کـَس فلؼغیي اص ػَی اسٍپب ًِ  ّبی اػشاییل ٍ تشاهپ هی هذاخلِ اسٍپب ثِ سغن تالؽ"

ثخهؾ   دثیهش کویتهِ اجشایهی ػهبصهبى آصادی     ".تٌْب هؼئَلیت ایي قبسُ، ثلکِ ساّی قبعـ ثشای اقذام دس ساػتبی صلهی فبدالًِ ٍ هبًهذگبس اػهت  
ّبی اسٍپب ثب سًٍذ ًْبدػبصی فلؼغیي ّؼتین، چیهضی کهِ اکٌهَى ضهشٍسی      ي دس ایي یبدداؿت ًَؿتِ اػت: دس ببلی کِ قذسداى ّوکبسیفلؼغی

اًذاصّبی صلهی فبدالًِ ٍ هبًذگبس اػهت. اقهذام دس ساػهتبی ثهشآٍسدُ کهشدى باهَد ههشدم         اػت، هذاخلِ ػیبػی ٍ دیپلوبتیک ثشای بدؼ چـن
 .کٌذ الوللی بدبؽت هی ثخـذ ٍ اص اسکبى اػبػی هٌـَس ػبصهبى هلل ٍ قَاًیي ثیي ت ٍ ثجبت هیفلؼغیي ثِ هٌغاِ هب اهٌی

02/11/1398  خجش ؿوبسُ: 5 هٌجـ: قبسیَه تبسیخ اًتـبس: 

 شابان: ثبات تشکیالت خًدگردان فلعطیه بٍ وفع اظرائیل اظت
فلیهِ   ًذاف اسگوبى، سییغ دػتگبُ اهٌیت داخلی سطین صْیًَیؼتی )ؿبثبک( ثِ افضبی کبثیٌِ اهٌیتی ًؼجت ثهِ پیبههذّبی افوهبل فـهبس ههبلی     

گدت: ثجبت تـهکیالت خهَدگشداى   ٍی  .تـکیالت خَدگشداى فلؼغیي ٍ ًیض اً بم اقذاهبتی دس ساػتبی تاَیت جٌجؾ بوبع دس غضُ ّـذاس داد
ّهب   تهمهیي ثَدجهِ ًیبصّهبی هیلیهَى     ؿَد اػشاییل اص هذیشیت ٍ فلؼغیي ثشای تضویي تذاٍم ّوبٌّگی اهٌیتی ثِ ًدـ اػشاییل اػت ٍ هَجت هی

فلؼغیٌی سّبیی یبثذ ٍ ثِ ّویي دلیل ًیبص اػت کِ ًِ تٌْب اص ّشگًَِ اقذاهی ثشای ثشّن صدى ثجهبت ایهي تـهکیالت اجتٌهبة ؿهَد ثلکهِ ثبیهذ        
َ  .ّبی اهٌیتی آى ًیض تاَیت ؿَد دػتگبُ دگشداى فلؼهغیي جْهت   سییغ ؿبثبک تَصیِ کشد کِ ثبیذ تَافای ثشای بل اختالفبت ثب تـکیالت خه

اسگوهبى ّونٌهیي    .ثغ هَقت ٍ دایوی ببصهل ؿهَد   ثبصگـت تذسی ی آى ثِ ًَاس غضُ، ثشفْذُ گشفتي هذیشیت ایي هٌغاِ ٍ ًیض ًؾبست ثش آتؾ
ادُ ؿهَد.  ّبی اهٌیتی تـکیالت خَدگشداى تهَیل د ّب ثشای ثبصػبصی غضُ ثِ دػتگبُ گدت، هبداهی کِ ػالح دس اختیبس بوبع قشاس داسد ثبیذ پَل

 .ؿَد تـکیالت دس غضُ اقتذاس داؿتِ ٍ قذست خَد سا دس ثشاثش ػبکٌبى ایي هٌغاِ ٍ بوبع تاَیت کٌذ ایي اقذام هَجت هی
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01/11/1398  خجش ؿوبسُ: 6 هٌجـ: لقْذا تبسیخ اًتـبس: 

 در برابر جىایات صُیًویعتُا ظکًت وکىیذ : جبٍُ خلك برای آزادی فلعطیه
پبدؿبّبى ٍ ثشخی ؿخایت ّهبی جْهبًی دس اجهالع ادفهبیی صْیًَیؼهتْب دسثهبسُ آًنهِ        ججِْ خلق ثشای آصادی فلؼغیي، هـبسکت ػشاى ٍ 

َّلَکبػت خَاًذُ ؿذُ اػت ٍ سطین صْیًَیؼتی دس قذع اؿغبلی ثشگضاس هی کٌذ، تبکیذی ثش ببلت ًدبد ًؾبم ػهشهبیِ داسی دس قجهبل جٌبیهبت    
ٍ  242ایي ثیبًیِ آٍسدُ اػت : قذع ػشصهیي اؿغبلی اػهت کهِ قغقٌبههِ    ایي ججِْ دس اداهِ  .ایي سطین غبصت فلیِ هلت فلؼغیي داًؼتِ اػت

ؿَسای اهٌیت افتشاف کشدُ اػت جضء جذایی ًبپزیش ػشصهیي ّبی اؿغبلی فلؼغیي ٍ پبیتخهت دٍلهت فلؼهغیي ثٌهب ثهِ افتهشاف        2334قغقٌبهِ 
ججِْ دهَکشاتیک ثشای آصادی فلؼهغیي دس اداههِ ثیبًیهِ خهَد      .هیالدی اػت 2012ػبل  6719ه وـ فوَهی ػبصهبى هلل دس قغقٌبهِ ؿوبسُ 

 آٍسدُ اػت اؿغبلگشاى هٌبعق اؿغبلی فلؼغیي سا ثِ چٌذیي اسدٍگبُ آؿَیتغ)آًنِ صْیًَیؼتْب ثشای قشثبًیبى ادفهبیی افؼهبًِ َّلَکبػهت اص آى   
ب صًذاى دس ػشتبػش هٌبعق اؿغبلی دایش کشدُ کِ ٍبـیبًِ تشیي ًبم هی ثشًذ( تجذیل کشدُ اًذ کِ دس ساع آى ًَاس غضُ قشاس داسد ٍ فالٍُ ثش آى دّْ

ایي ججِْ خغبة ثِ ػشاى ٍ ؿشکت کٌٌذگبى دس ًـؼهت قهذع اؿهغبلی     .اًَاؿ ؿکٌ ِ ٍ تهایش کشاهت هلت فلؼغیي سا دس آى افوبل هی کٌٌذ
یبغی ٍ ؿَسؿی فلیِ قغقٌبهِ ّب ٍ قَاًیي ثهیي   گدتِ اػت : ؿوب دفَت ًخؼت ٍصیش سطیوی سا پبػخ دادُ اًذ کِ دس ػغو جْبى ثِ فٌَاى اٍلیي

س الوللی قلوذاد ؿذُ ٍ ػیبػت آى ّش سٍص ًبقض قغقٌبهِ ّب ٍ قَاًیي ثیي الوللی اػت ٍ باَد هلی هـشٍؿ هلت فلؼغیي سا صیش پب هی گهزاسد، د 
  .ببلی کِ ایي قغقٌبهِ ّب، بق تقییي ػشًَؿت ٍ ثبصگـت ٍ اػتاالل سا تضویي کشدُ اػت

 
01/11/1398 ؿوبسُ:خجش  7 هٌجـ: ساؿبتَدیؿجکِ  تبسیخ اًتـبس:   

 اعتراف وظامیان صُیًویعت بٍ خشًوت عامذاوٍ علیٍ کًدکان فلعطیىی
ػبصهبى  .گیشًذ تٌذ کِ کَدکبى فلؼغیٌی سٍصاًِ هَسد خـًَت آًْب قشاس هیّبی باَقی دس فلؼغیي اؿغبلی گد چٌذ ًؾبهی صْیًَیؼت ثِ ػبصهبى

ّهب ٍ   سبوهی  دس فلؼغیي اؿغبلی اخیشاً اػٌبدی سا اص اؽْبسات ًؾبهیبى صْیًَیؼتی هٌتـش کشد کِ دس آى ثِ ثهی « ؿکؼتي ػکَت»باَد ثـشی 
ّهب اص ثهذسفتبسی ثهب کَدکهبى ٍ افهشاد کهن        بذاقل ػی ًؾبهی صْیًَیؼت دس ایهي افتهشاف   .کٌٌذ ّبی سٍصاًِ فلیِ فلؼغیٌیبى افتشاد هی قؼبٍت
 .اًذ ٍػبل فلؼغیٌی، تَػل خَدػشاًِ ثِ خـًَت، ّذف گشفتي فوذی کَدکبى ٍ اػتدبدُ اص آًْب ثِ فٌَاى ػپش اًؼبًی صهجت کشدُ ػي
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02/11/1398  يیصٌ َای تصًیری    تبسیخ اًتـبس: 

 کىذ رزمایش برگسار می« حیفا»ارتش رشیم صُیًویعتی در  *
ّهبی ً هبت    استؾ اػشاییل افالم کشدُ کِ قاذ داسد اعشاف ثٌذس بیدب یک سصهبیؾ ٍیظُ فولیبت جؼت َ ٍ هْهبست « یذیقَت آببساًَت»ثِ ًَؿتِ سٍصًبهِ 

 .ثشگضاس کٌذ

 
 ذَىیٍ در راض َیاتی بلىذپایٍ از حماض يارد مالسی ش *

 ههَسد  دس دیهذاسّب  ایهي  دس .ؿهذ  ههبلضی  ٍاسد ؿٌجِ ػِ اهشٍص فاش جٌجؾ ایي ػیبػی دفتش سییغ ٌّیِ اػوبفیل سیبػت ثِ بوبع جٌجؾ اص ثلٌذپبیِ ّیبتی
 .ؿذ ًؾش تجبدل ٍ ثهث فلؼغیي هؼبلِ سٍی پیؾ ّبی چبلؾ ثب هابثلِ ّبی ساُ ٍ فلؼغیي هلت اص بوبیت فلؼغیي، تهَالت آخشیي

 
 دماکرين با عباض ي وتاویاًَ دیذار خًاَذ کر*

 تـهکیالت  سیهیغ  فجهبع  ههوهَد  ٍ صْیًَیؼتی سطین هَقت ٍصیش ًخؼت ًتبًیبَّ ثٌیبهیي ثب اؿغبلی اساضی ثِ ٍسٍد اص پغ اػت قشاس فشاًؼِ جوَْس سییغ
 .کٌذ دیذاس فلؼغیي خَدگشداى
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30/10/1398  ممالٍ هٌجـ: لوبًیتَسا تبسیخ اًتـبس: 
 

 برد ريومایی معاملٍ لرن، شاوط وتاویاًَ را در اوتخابات باال ومی

تَاًهذ ثهِ ثٌیهبهیي     هبسع اػشاییل هی 2ًٍبلذ تشاهپ دسثبسُ ایٌکِ ثب سًٍوبیی اص هقبهلِ قشى تب قجل اص اًتخبثبت پبیگبُ خجشی آهشیکبیی الوبًیتَس ًَؿت تاَس د
 .ًتبًیبَّ ثشای پیشٍصی دس ایي اًتخبثبت کوک کٌذ، خالف ٍاقـ اهش اػت

 
ایتالف آثی ٍ ػدیذ دس ببل ببضش ثهِ  »هٌتـش کشد، آٍسدُ اػت: « الوبًیتَس»یؼٌذُ صْیًَیؼتی دس یبدداؿتی کِ دس پبیگبُ خجشی آهشیکبیی ًَ« ثي کبػپیت»

داخل اػشاییل  ّبی ههشهبًِ ثب دٍلت آهشیکب ثِ هٌؾَس ثِ تقَیق افتبدى افالم هقبهلِ قشى تب ثقذ اص اًتخبثبت دٍم هبسع اکتدب کشدُ اػت، صیشا دس اً بم سایضًی
 .«خَاّذ ثب افالم هقبهلِ قشى ثِ تاَس خَد یک ثبس دیگش ثِ ثٌیبهیي ًتبًیبَّ ثشای هَفایت دس اًتخبثبت کوک کٌذ ّب هقتاذًذ کِ تشاهپ هی خیلی

تشاهپ تهت تبثیش ایي اًتابدّهب قهشاس    ثب ٍجَد ایٌکِ گبًتض دس ثذٍ اهش اًتابدّبیی اص هقبهلِ قشى دٍلت تشاهپ داؿت، اهب دٍلت»ًَیؼٌذُ صْیًَیؼت اداهِ داد: 
ّبی ؿذیذ  لدتًگشفت، اص ّویي سٍ دس هشبلِ آتی ایتالف آثی ٍ ػدیذ تاوین گشفت دػت اص اًتابد ثشداسد ٍ فاظ دس پـت پشدُ ثب آهشیکب ثهث کٌذ یقٌی هخب

 .جبل تابثل ثب تشاهپ ٍ تین اٍ ًیؼتٌذایتالف آثی ٍ ػدیذ پـت دسّبی ثؼتِ ثوبًذ، صیشا گبًتض ٍ دیگش سّجشاى بضة هتجَؿ اٍ ثِ دً

داًذ کهِ هخبلدهت ثهب هقبهلهِ قهشى       ثي کبػپیت ثب تبکیذ ثش ایٌکِ گبًتض اص فَاقت تابثل ثب تشاهپ ٍ عشح ٍی ثبخجش اػت، گدت: سّجش ایتالف آثی ٍ ػدیذ هی
اهیذٍاسی دسثبسُ سفتبس دسػت آهشیکب دس هَضَؿ هقبهلِ قشى ثؼهٌذ   ایي ایتالف فاظ ثِ اثشاص  ؿَد اص ّویي تش ؿذى ثیـتش تشاهپ ثِ ًتبًیبَّ هی هَجت ًضدیک

ا ثهشای بهل ٍ   کشد ٍ ٍاسد جضییبت ًـذُ اػت ٍ اگش تشاهپ ّونٌبى اصشاس ثش اسایِ هقبهلِ قشى داؿتِ ثبؿذ ایتالف آثی ٍ ػدیذ ًْبیتب عشح جهبیگضیي خهَد س  
 .ّب اسایِ خَاّذ داد فال هٌبقـِ ثب فلؼغیٌی

ّب ههتبط خَاٌّذ ثَد ٍ ّیچ عشبی سا تب قجل اص اًتخبثبت اػشاییل افالم ًخَاٌّذ کشد، صیشا یک دخبلهت   تش هی گدت کِ آهشیکبیی ًتض پیؾگبٍی تبکیذ کشد: 
یل فشػهتبدًذ.  ّب ثِ بشف گبًتض اّویتی ًذادًذ ٍ آٍی ثشکَیچ فشػتبدُ جذیذ خَد سا ثِ اػشای آؿکبس اص ػَی آهشیکب خَاّذ ثَد؛ اهب ثقذا هقلَم ؿذ کِ آهشیکبیی

ِ دًجهبل ای هبد   اٍ یک ػشی دیذاسّب ثب ًتبًیبَّ داؿت، اهب ههتَای دیذاسّب ههشهبًِ هبًذ. ههبفل ًضدیک ثِ ایي دیذاسّب ّن گدتٌذ ثشکَیچ دس ایي هاغهـ ثه  
م هقبهلِ تب قجل اص اًتخبثبت اػشاییل هخبلف تغییشّبی ًْبیی دس پیؾ ًَیغ هقبهلِ قشى اػت اٍ ثب گبًتض ّن دیذاس کشدُ ثَد ٍ گبًتض ثِ اٍ گدتِ ثَد کِ ثب افال

 .اػت

ساثهشت اٍثهشایي   ًَیؼٌذُ صْیًَیؼت دس اداهِ یبدداؿت خَد هشبلِ آتی سا ثِ دلیل هغشح ثَدى هَضَؿ افالم هقبهلِ قشى پشتٌؾ پیؾ ثیٌی کهشد ٍ گدهت:   
ػشاییل افالم خَاّذ کشد ثب ایي ادفب کهِ هقبهلهِ قهشى سثغهی ثهِ ثههشاى       هـبٍس اهٌیت هلی کبخ ػدیذ گدت هقبهلِ قشى سا ابتوبال تشاهپ قجل اص اًتخبثبت ا

اص ایي لهبػ کهِ تشاههپ ثهِ دًجهبل بهل هٌبقـهِ فلؼهغیي ٍ          ػیبػی اػشاییل ًذاسد ٍ هخبلدت گبًتض ثب ایي اقذام آهشیکب ّن سٍی آى تبثیش ًخَاّذ گزاؿت
 .اػشاییل اػت کِ یک ساُ بل ًْبیی، دساص هذت ٍ ثبثجبت اػت

ّبی ػیبػی فلؼغیٌی ٍ اػشاییل هشتجظ ًیؼتین اهب ایتالف آثی ٍ ػدیذ آًنٌبى ّن تهت تهبثیش افهالم    کبػپیت دس پبیبى آٍسدُ اػت: هب ضشٍستب ثب ثهشاىثي 
عشح ّن آسی ثگَیهذ گهبًتض   دّذ ٍ اگش ًتبًیبَّ ثِ ایي  گیشد صیشا ایي عشح ّن ًتبًیبَّ سا اص هؼبیلی کِ ثب آى گشیجبًگیش اػت ً بت ًوی هقبهلِ قشى قشاس ًوی

 .سد، فشصت ًذّذّن اص آى اػتاجبل خَاّذ کشد تب هَافات ًتبًیبَّ ثب هقبهلِ قشى آهشیکب، ثشای هبًذى دٍثبسُ اٍ دس قذست، چیضی کِ خَدؽ آسصٍی آى سا دا

 .ؿَد هبُ هبسع ثشگضاس هیػَهیي اًتخبثبت صٍدٌّگبم سطین صْیًَیؼتی ؽشف یک ػبل اخیش ثِ دلیل فذم هَفایت دس تـکیل کبثیٌِ دس 

ثٌیهبهیي  »ٍضهقیت آیٌهذُ ػیبػهی      ؿهَد.  هقلَم ًیؼت بتی اًتخبثبت ػَم سطین صْیًَیؼتی ؽشف یک ػبل اخیش ًیض ثتَاًذ ثِ تـکیل یک کبثیٌِ هٌ هش  
 .اػتدبدُ اص قذست فلیِ ٍی ًبهقلَم اػت ّبی هشتجظ ثب سؿَُ ٍ ػَء اتْبم  ّن ثِ دلیل هغشح ثَدى  ٍصیش فقلی ایي سطین ًخؼت« ًتبًیبَّ


